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1. Siden sidst.  

 

 KK informerede om køb af en såkaldt ”Skatework” Det er et eldrevet køretøj som kan 

aflaste Havnefogeden ved transport af affald m/m. 

 KK orienterede om sag ang. klient som var i restance. Sagen er afsluttet. 

 Der er fælles optagning af både den 25/10 startende kl. 08.00. Der er tilmeldt 17 både 

inkl. 5 der tages op på Branden. 

 

2.  Status på udlejning af faste pladser og gæstepladser. 

 KK. Der er 89 fastliggere. Der har dags dato været 3036 gæstesejlere, mod 3230 

sidste år.  

 

3. Status løbende projekter. 

 JS. Arbejder på at udskifte brædderne på øst molen, samt etablere ”trinbræt” ved 

fastliggerne på gl. syd mole. 

 KK. Vi har fået tilbud på fliser contra asfalt på gangarealet ved ny havneområde. 

 

4. Status på langskibskaj. 

 KK. Gennemgik økonomien for projektet. Vi mangler svar fra et par fonde hvor vi har 

søgt midler. FH havde håbet på en hurtigere tilkendegivelse, men vi ser positivt på at 

projektet gennemføres, dog med forsinkelse ift. plan fra start. 

 

5. Status økonomi. 

 KK fremlagde regnskabet som det ser ud nu. Det ser OK ud. 

 Der var forslag om at etablere Y bomme øst for ny flydebro, gerne 12 meters bomme. 

KK undersøger mulighederne og økonomien. 

 

6. Trykning og rettelse af folder- Fur Havn. 

 Folder ”ferie for alle. Vi blev enige om at droppe folderne hertil. Begrundelsen er at 

de fleste ser og søger oplysninger på nettet. Vi har ca. 1000 foldere liggende som 

uddeles på Havnen til interesserede sejlere m/m. Når nye skal trykkes, er der lidt  

tilrettelser, som vi tager hånd om til den tid.  

 Vi er med på annonce i ” Fur/Østsalling Guiden 2020” 

 

7. Udlejning af faste pladser.  



 Vi havde en lang snak om hvordan vi sikres os mod at både der ikke svarer til vores 

vedtægter undgås i Havnen. Det er og har været et problem at både der ligger i flere år 

og ikke bliver vedligeholdt misklæd Havnen og risikoen for forlis er til stede.   

Vi enedes om at stramme op angående de både der vil have plads eller har plads i 

Havnen. Vi kræver en vis standard som beskrevet i vore vedtægter.  

Det blev besluttet at kontakte de som vi mener ikke lever op til vore vedtægter. KK 

tager aktion til først en henstilling og FH håber hermed på at få sagerne bragt i orden.  

 

8. Nabokaffe.  

 

 Der indbydes til nabo kaffe i Sejlerstuen lørdag den 16. november kl. 10.00 

 

9. Møde med Skive Kommune den 23. oktober.  

 

 Havnefogeden og FH har nogle ønsker som: 

 at få støbt ved overgangen fra træbroen, vest og til gangstien pga. sand og sten skylles 

væk derfra.  

 Fliser eller asfalt på stien med stenmel, mod vest molen. I samme ombæring er det 

ønskeligt med belægning på P pladserne over for servicebygningerne. 

 Der mangler P forbudt striber på de steder hvor parkering ikke er hensigtsmæssigt på 

Havnearealet.  

 De offentlige toiletter trænger til at friskes op med maling m/m.  

 Ønske om efterplantning de steder hvor vegetationen trænger.  

 Forslag til plads for Autocampere. 

 SK har bla. affaldshåndtering og ”blå flag ” på dagsordenen. 

 

10. Autocampere. 

 

 HFJ. Forslag til plads for autocampere ved det grønne område ved Brugsen. Vi har før 

fået henvendelse fra SK ang. etablering af plads til disse på havneområdet, men det vil 

ikke være muligt uden at Havnen mister noget af sin charme for de sejlende og 

besøgende på havnen. Pladsen ved brugsen kunne være et godt alternativ, det ligger i 

gå afstand til Havnen. Det kunne blive et hyggeligt område hvis der kunne laves 5 til 

10 pladser der.  

Kunne event etableres af SK og Fur Fondene, event. i samarbejde med 

Campingpladsen  

  

11. Næste møde. 

 

 16/12 kl. 19.00 i sejlerstuen. 

 Julefrokost forsøges gennemført den 7/2. 2020. Skive bowlingcenter. KK. 

 

12. Evt.  

 Der er slør i mastekranen når den krøjes. Ses efter ved årligt eftersyn.  

 Krabbebro. En ide at lave en bro til krabbefiskerne på indersiden af den store bro og 

tættere ved overfladen, så børnene nemmere kan fiske der. JS ser på en løsning. 

 JS finder en løsning til 5 til 6 trapper som kan hentes af sejlerne efter behov, sikkert 

mest ved flydebroerne.  

 IP viste model hvor der kunne øves i knob. Ville være et fint tiltag. 

 

MVH. 

 

Henning Funder Jeppesen. Tlf. 41107791 

 


